
MUT KLUB STAR   

  

MUT KLUB STAR feltételrendszere: 

 MUT tagság feltétel. 
 Kizárólag FCI, MEOESZ és tagszervezetei  eredményeit lehet beszámítani, de 

minimum 5 MEOESZ eredmény, ebből legalább 1 MUT által rendezett kiállítás 
eredménye szükséges. 

 Maximálisan 10 kiállítás eredménye számítható be! 
 Csak saját tulajdonú kutyával lehet indulni. Csak olyan nevezést fogadunk el ahol a 

kutya származási lapján a pályázó neve szerepel. 
 Magyar tulajdonban lévő kutyával esetében csak honosított törzskönyvvel lehet 

pályázni. 
 Külföldi tulajdonban lévő kutyával is lehet pályázni amennyiben a tulajdonos(ok) 

illetve a kiállítási eredmények minden pályázati követelménynek megfelelnek. 
 Minden bírálati lapról és kártyáról jól olvasható másolattal lehet pályázni. 
 Az értékelés során csak azok a bírálati lapokon szereplő eredmények vehetők 

figyelembe, melyek mindenben megfelelnek a kiállítási szabályzatban leírtaknak, és 
tisztán értelmezhetőek. A kiállításon a kiállítónak célszerű a körből való kijövetel előtt 
ellenőriznie e bírálati lap tartalmát. A bírálati lapok valóságtartalmáért a pályázó a 
felelős. 

 A MUT STAR cím eléréshez 400 pont szükséges. A pontok számítása a lentebbi 
táblázat szerint történik.  

  CAC CABIB 
MUT 

K&S 
Kitűnő 5 5 10 
HPJ 10 15 20 
MUT fiatal 

klubgyőztes     40 
res.CAC 5 10 15 
CAC 10 20 25 
res.CACIB   25   
CACIB   50   
MUT klubgyőztes       50 
BOS 20 30 40 
BOB 30 50 60 

Junior BIS 
3. 50 60 70 
2. 60 70 80 
1. 70 80 90 

Veteran BIS 
3. 50 60 70 
2. 60 70 80 
1. 70 80 90 

BOG 
3. 50 60   
2. 60 70   
1. 70 80   

BIS 
3. 70 80 100 
2. 80 90 150 
1. 80 100 200 

  



 A BOG,Res.BOG,BIS,Res.BIS stb eredményeket a kiállítás napján a teljesítmény 
füzetbe való beírással pecséttel igazolva, vagy fotóval a pályázathoz másolatként 
csatolva tudjuk elfogadni. Csak és kizárólag kinyomtatva , és a pályázathoz csatolva 
tudjuk elfogadni az eredményeket. 

 Az Európa és Világkiállítás eredményeit a CACIB pontszámok alapján ötszörös 
szorzóval lehet beszámolni. 

 A pontok összesítése a mellékelt bejelentő lapon történik. A kitöltés a pályázó 
feladata. 

 Díjazás: oklevél és serleg. 

A legtöbb pontot elért kutya lesz a 2018 évi MUT TOP DOG kutyája. 

 


